
 HIRDETMÉNY  
a 2018. február 15-től 2018. április 15-ig tartó Bonus hitelkártya akcióról 

Érvényes: 2018. február 15-től 2018. április 15-ig 

  

 

1. Bonus hitelkártya akció időtartama 

Az OTP Bank Nyrt. 2018. február 15-től 2018. április 15-ig tartó időszakban akciót 

indít a Mastercard Bonus és Mastercard Bonus Gold (együttesen Bonus) hitelkártyához 

kapcsolódóan. Az akciós feltételek az akció időtartama alatt kötött új Bonus 

hitelkártya szerződésekre vonatkoznak. 

2. Extra vásárlási visszatérítés  

Az akció időszaka alatt kötött új Bonus hitelkártya szerződésekhez tartozó Fő- és 
Társkártya birtokos által, a költési időszakban (szerződéskötést követő 60. napig)  végrehajtott 
és elszámolt vásárlási tranzakciók és a hitelszámla terhére adott szolgáltatói csoportos 
beszedési megbízások után a Bank az adott hitelkártya számlához tartozóan ötszörös 
visszatérítést ad a költési időszak alatt, amennyiben a szerződő fél: 

 teljes körű csoporttagi marketing és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot ad, és 

 megad legalább 1 db mobil és 1 db e-mail-es elérhetőséget (melyeken a marketing 

célú megkeresést a fenti pontnak megfelelően engedélyezi), és 

 a szerződéskötést követő 45 napban legalább két lekönyvelt vásárlási tranzakciót 

végrehajt a kártyájával (fő- és társkártya is számít). 

Szerződéskötés dátuma: 2018. február 15. – 2018. április 15. 

A szerződéskötést követő 60. napig elszámolt vásárlási tranzakciók és teljesült 

szolgáltatói csoportos beszedési megbízások után ötszörös visszatérítést ad a Bank az alábbiak 

szerint: 

 az általános 1%-on felül további +4%-ot,  

 az állandó partnereknél végrehajtott vásárlásra járó +2%-on felül további +8%-ot 

Az extra vásárlási visszatérítés maximális összege Bonus hitelkártya esetén maximum 8.000 
Ft, BonusGold hitelkártya esetén maximum 10.000 Ft. 

Az extra vásárlási visszatérítés összege a hitelkártya számlakivonaton a gyűjtött egyenlegben 
kerül kimutatásra, jóváírásra a 2018. évi decemberi havi záráskor kerül.  

Az extra vásárlási visszatérítésre is kiterjednek a mindenkor hatályos Hitelkártya 

üzletszabályzat Visszatérítési funkcióra vonatkozó VII. 15. pontjátban megfogalmazottak. Az 

extra vásárlási visszatérítés az év végi maximum 30.000 illetve 50.000 Ft-os visszatérítésbe 

beletartozik. 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az extra vásárlási visszatérítésre esetén a Bank kizárólag a költési időszakban  elszámolt 

tranzakciókat veszi figyelembe. A tranzakciók darabszámának, sorrendjének megállapításában 

a Bank rendszerei az irányadók. A Bank nem vállal felelősséget a tőle független, a 

kártyarendszerek sajátosságaiból, azok összekapcsolódásából, a kártyaleolvasók típusából 

és azok állapotából eredő késedelmekért a promóció során. 

Jelen Hirdetmény az akció végével hatályát veszti.  
Közzététel: 2018. február 15. 
OTP BANK Nyrt. 


